obecní Číslo 2 – duben – 2014

noviny

Vy d á vá O b e c S o b ot í n – Z DA R M A
Ke dni matek přejeme všem maminkách štěstí, zdraví, spokojenost a hodně radosti
ze svých dětí a rodin.
Přejeme všem dětem k Mezinárodnímu dni dětí radost, dobré kamarády, úspěchy ve
škole a hodně příjemných zážitků.
zastupitelé obce Sobotín
INFORMACE STAROSTKY
Kompostárna

Obec Sobotín dne 11. dubna 2014 podala žádost o poskytnutí dotace v rámci LVIII. výzvy z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 4., Oblast podpory 4.1
– Zkvalitnění nakládání s odpady na akci „Kompostárna
v Sobotíně“.
Kompostárna by měla být umístěna v prostoru „Doliny“,
co nejdále od plotu rekreačního zařízení DOLTE za valem se
struskou. Měla by být střední velikosti do 150 t kompostovaného materiálu, ohraničena živým plotem a vybavena technikou. Základními technickými prvky jsou kolový traktor
a kvalitní štěpkovač připojitelný za tento traktor. Ten bude
sloužit i pro zavěšení a tažení překopávače, v kombinaci
s čelní lopatou ke tvarování pásových hromad a další
manipulaci s kompostem. Výstupní kompost bude hlavně
k dispozici obci pro úpravu veřejných prostranství, občanům
a firmám zapojeným do sběrného systému obce.

Stará školní budova

Přiznaná dotace na zateplení čp. 54
v Sobotíně

Obec Sobotín požádala v srpnu 2013 o dotaci v rámci 50.
výzvy Operačního programu životního prostředí, Prioritní
osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie na akci nazvanou „Energetické úspory víceúčelového objektu čp. 54 Sobotín“. Naše žádost o podporu byla dne 1. dubna 2014
schválena Řídícím orgánem. Obci Sobotín byla přiznána
částka ve výši 4.707.000,- Kč, což je 90% z uznatelných
nákladů. Jedná se o částku určenou na zateplení a výměnu oken na čp. 54 Sobotín – „stará budova školy“. Nyní
probíhá příprava pro výběrové řízení. S realizací by se mělo
začít ještě v roce 2014.

Dotace na opravu márnice
v Sobotíně

„Dolina“ - kompostárna

Navazuji na článek z obecních novin únor 2014 a informuji o tom, že obec požádala o další dotaci na dofinancování

opravy márnice Ministerstvo kultury přes pověřenou obec,
kterou je Městský úřad Šumperk, oddělení státní památkové
péče.
Současně bylo vypsáno poptávkové řízení na rekonstrukci
nástěnné fresky nad vchodem do márnice.

Výlet do zoologické zahrady
OSTRAVA

Kdy: čtvrtek 5. června 2014
Kdo: maminky s dětmi (místo maminek jako doprovod –
tatínek – babička – 1 dospělá osoba)
Kam: ZOO OSTRAVA
Přihlášky: přijímá paní Andrea Františáková od 5.5. –
2.6.2014 na Obecním úřadě v Sobotíně
Jízdné: bude hrazeno z prostředků obce
Vstupné: hradí si účastník zájezdu
Odjezdy:
8:00 Rudoltice - rychta
8:05 Sobotín – bílý dům
8:10 Sobotín – kostel
8:15 Sobotín – zbrojnice
8:20 Sobotín – u okálů
8:25 Sobotín – škola
Bližší informace Vám poskytneme v autobuse
Obecní úřad – kulturní komise

Márnice v roce 1935

Webové stránky obce – nová záložka
„Životní situace“

Na webových stránkách obce www.sobotin.cz je k dispozici
nová záložka „Životní situace“, která po „rozkliknutí“nabízí 13 oblastí (bydlení, cestování, doprava, finance, obrana
a bezpečnost, občan a stát, příroda a zemědělství, rodina,
sociální zabezpečení, vzdělání, věda a výzkum, zaměstnání,
zdraví). Tyto oblasti nabízí další spoustu podoblastí, které
umožní získat občanům informace, aniž by se musely složitě
vyhledávat na internetu

Návštěva ZOO Lešná dne 6.června 2013

informace obecního úřadu
V pátek dne 9. května 2014 bude Obecní úřad Sobotín uzavřen

Volby do Evropského parlamentu

Vzhledem ke skutečnosti, že dne 8. května 2014 je poslední možný den pro doručení žádosti o vydání voličského
průkazu, bude v tento den Obecní úřad v Sobotíně otevřen, a to následovně:
od 08.00 – 11.00 hod
od 12.00 – 16.00 hod
V tento den se budou pracovníci OÚ věnovat pouze občanům s žádostí o vydání voličského průkazu. Ostatní záležitosti budou řešeny v běžné pracovní dny.

Oznámení o době a místě konání
voleb do Evropského parlamentu

Starostka obce Sobotín podle § 32, odst. 2 zákona č. 62/2003
Sb. o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2009 Sb. a zákona č.
222/2012 Sb.
oznamuje:

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční dne:

v pátek 23. května 2014 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
v sobotu 24. května 2014 od 08:00 hodin do 14:00 hodin
Místem konání voleb
v okrsku č. 1
je místnost pro hlasování v zasedací místnosti Obecního
úřadu Sobotín, Sobotín 89,
788 16, Petrov nad Desnou
v okrsku č. 2
je místnost pro hlasování v budově č.p. 11 v Rudolticích
(bývalá mateřská školka), 788 16 Petrov nad Desnou
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním
pasem České republiky).
Každému voliči budou dodány hlasovací lístky nejpozději
3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu. Ve
dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.
K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
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Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru
určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková
volební komise hlasování neumožní.
Možnost hlasování na voličský průkaz
Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Evropského
parlamentu konaných ve dnech 23.5. a 24.5.2014 ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat
podle ustanovení § 30 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 320/2009 Sb. a zákona č.
222/2012 Sb..
Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne
vyhlášení voleb, a to osobně nebo písemným podáním doručeným nejpozději 15 dnů přede dnem voleb (nejpozději
8. května 2014) tomu, kdo stálý nebo zvláštní seznam vede;
toto podání musí být
• v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem
voliče
• v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče
• v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové
schránky.
O osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam. Obecní
úřad nebo zastupitelský úřad voličský průkaz nejdříve 15
dnů přede dnem voleb předá osobně voliči nebo osobě, která
se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat
duplikát.

SMS infokanál

Stále platí možnost registrace pro občany ohledně této služby. Systém SMS InfoKanál je pro občany zcela zdarma.
Zaregistrovat se je možné i na Obecním úřadě v Sobotíně
nebo na webových stránkách obce: www.sobotin.cz – informace o obci - SMS InfoKanál. K dubnu 2014 je zaregistrováno 300 občanů.

Změna termínu zasedání veřejného
Zastupitelstva obce Sobotín

Dle harmonogramu na 1. pololetí 2014 - zasedání Zastupitelstva obce Sobotín došlo ke změně. Původně plánovaný
termín 29. dubna 2014 je nahrazen termínem 13. května
2014 v 17 hodin.

Zájezd pro seniory

Kdy: středa 28. května 2014
Kdo: Senioři ze Sobotína
Kam: Náměšť na Hané (návštěva zámku) - Brodek u Přerova (výroba zvonů) – Dolany (oběd) – Paseky (arboretum)
– Jiříkov (dřevěné sochy) – Sobotín
Přihlášky: Paní Pavlína Chromíková od 5. – 23. května
2014 na Obecním úřadě v Sobotíně
Jízdné: Je hrazeno z prostředků obce Sobotín
Při přihlášení uhradí účastník 220,-- Kč (za vstupy na výše
uvedené památky)
Odjezdy: 7,45 Rudoltice – Rychta
7,45 Sobotín - bílý dům
7,50 Sobotín – kostel
7,50 Sobotín – zbrojnice
7,55 Sobotín u okálů
8,00 Sobotín škola a podle přihlášek
Zastávky budou podle potřeby a časových možností. U řidiče bude tradiční možnost zakoupení kávy a jiných nápojů.
Zájezdu se mohou zúčastnit i partneři a partnerky sobotínských seniorů, kteří nejsou ze Sobotína.
Bližší informace Vám poskytneme v autobuse.
Obecní úřad – kulturní komise

EKOLAMP – malá sběrná nádoba

Upozorňujeme občany, že další malá sběrná nádoba určená
pro sběr použitých nerozbitých úsporných světelných zdrojů
byla umístěna do čekárny ordinace MUDr. Alana Všetečky.
Do této sběrné nádoby patří: úsporné kompaktní zářivky,
výbojky, lineární (trubicové) zářivky do délky 40 cm a světelné zdroje s LED diodami. Zářivky v délce od 40 cm patří
do sběrného dvora na OÚ Sobotín.
Do malé sběrné nádoby naopak nepatří: klasické, reflektorové a halogenové žárovky a viditelně poškozené světelné
zdroje.

Svoz nebezpečného odpadu
proběhne dne 3. května 2014
v Rudolticích
8:00 – 8:15 hod. u nemovitosti č.p. 102 paní Vaňatkové
8:20 – 8:35 hod. u bytovky č.p. 133 v Rudolticích
v Sobotíně
8:40 – 8:55 hod. na křižovatce pod „Bílým domem“
9:00 – 9:15 hod. parkoviště u kostela
9:20 – 9:35 hod. u požární zbrojnice
9:40 – 9:55 hod. křižovatka u „okálů“
10:00 – 10:15 hod. u základní školy
Sem patří: barvy, lepidla, provozní náplně z automobilů,
televizory, PC apod.
Sem nepatří: komunální a stavební odpad apod.

Svoz objemného odpadu proběhne
od 5. května do 9. května 2014

Senioři navštívili poutní místo na Zelené hoře dne 28. května 2013

5. května – 7. května 2014
• pod lyžařským vlekem na Klepáčově
• u nemovitosti paní Vaňatkové, Rudoltice č.p. 102
• u bytovky č.p. 133 v Rudolticích
• na křižovatce pod „Bílým domem“
• parkoviště u kostela
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7. května – 9. května 2014
• u požární zbrojnice
• křižovatka u „okálů“
• u základní školy Sobotín
• cesta u Vlhů, nemovitost č.p. 279 Sobotín
Sem patří: nábytek, matrace, koberce apod.
Sem nepatří: ledničky, mrazničky, stavební odpad, pneumatiky apod.

Termíny svozů komunálního
odpadu na I. pololetí 2014
květen 2014
červen 2014

6. 5.
3. 6.

20.5.
17.6.

Termíny svozů plastového odpadu
na I. pololetí 2014:
květen 2014
červen 2014

7.5.
5.6.

Místo přistavení
Ceta u Vlhů
Před hotelem Dolte
U panelového domu
Sobotín 220
U hřiště TJ Sokol
+ u zámku
U okálu-tel.budka
+ u Karoly
U hasičské zbrojnice
+ u Šmotka
U Bejka
Pod Bílým domem
Rudoltice 133
U Hlošků

Komunální odpad pro rok 2014 se bude vyvážet v lichém
týdnu v úterý a plastový odpad se bude vyvážet v lichém
týdnu ve čtvrtek.
Termín úhrady poplatku na I. pololetí 2014 (250,-- Kč/osoba) je stanoven dle OZV č. 3/2012 do 31. ledna 2014.
Připomínáme:
Od 1. ledna 2014 se ruší známky na popelnice. V prvním
týdnu roku 2014 byly rozeslány poštovní poukázky k úhradě, kde byla uvedena částka, číslo bankovního účtu obce
Sobotín a variabilní symbol domácnosti. Každý se mohl
rozhodnout, jakým způsobem poplatek za svoz komunálního odpadu zaplatí. Jsou tyto možnosti:
• platba bankovním převodem – je nezbytné zadat správný variabilní symbol, v opačném
• případě nelze platbu dohledat
• platba poštovní poukázkou
• platba v hotovosti na přepážce Obecního úřadu Sobotín, kancelář č. 208 – JAK TOMU BYLO DOPOSUD

Mimořádný svoz plastů.

22.5.
19.6.

Upozorňujeme, že svoz plastů se mimořádně uskuteční ve
středu 7. května 2014. Ostatní svozy budou probíhat dle
svozového plánu – každý lichý týden ve čtvrtek.
Svoz bioodpadu 2014
Květen
Červen Červenec
5 a 19
2 a 16
30 a 14
6 a 20
3 a 17
1 a 15

Den
Pondělí
Úterý

Duben
7 a 22(út)
8 a 22

Srpen
28 a 11 a 25
29 a 12 a 26

Září
8 a 22
9 a 23

Říjen
6 a 20
7 a 21

Listopad
3 a 18(út)
4 a 18

Středa

9 a 23

7 a 21

4 a 18

2 a 16

30 a 13 a 27

10 a 24

8 a 22

5 a 19

Čtvrtek

10 a 24

7(st) a 22

5 a 19

3 a 17

31 a 14 a 28

11 a 25

9 a 23

6 a 20

Pátek

11 a 25

9 a 23

6 a 20

4 a 18

1 a 15 a 29

12 a 26

10 a 24

7 a 21

Pondělí

14 a 28

12 a 26

9 a 23

7 a 21

4 a 18

1 a 15 a 29

13 a 27

10 a 24

Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

15 a 29
16 a 30
17 a 30(st)
18 a 30(st)

13 a 27
14 a 28
15 a 29
16 a 30

10 a 24
11 a 25
12 a 26
13 a 27

8 a 22
9 a 23
10 a 24
11 a 25

5 a 19
6 a 20
7 a 21
8 a 22

2 a 16 a 30
3 a 17
4 a 18
5 a 19

14 a 27(po)
1 a 15 a 29
2 a 16 a 30
3 a 17 a 31

11 a 25
12 a 26
13 a 27
14 a 28

Prodejní MINI jarmark se vydařil

Oznámení

Pokud chcete podpořit svoje zdraví a máte zájem protáhnout
svoje tělo, tak oznamujeme, že začíná cvičení pro ženy!
Cvičení je vždy v pondělí v 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sobotín.
Cvičíme pro radost a bez poplatku.
Kulturní komise OÚ Sobotín

Očkování psů proti vzteklině

Mini jarmark na OÚ Sobotín

Dne 22. března 2014 proběhl obecní MINI jarmark. Zúčastnilo se jej 14 prodejců se svými výrobky, které se prodávaly
na velmi příznivé ceny.
Škoda jen, že místní občané málo využili možnost nabídky
různého zboží pod jednou střechou.
Kulturní komise OÚ Sobotín

MVDr. Alois Frank oznamuje občanům, že dne 3. května
2014 (sobota) se uskuteční podle zákona č. 166/1999 Sb.,
v obci Sobotín povinné očkování psů proti vzteklině.
Cena za vakcinaci 150,-Kč
Časový harmonogram
9.20 hod – 9.45 hod Sobotín u „Domina“
9.50 hod – 10.15 hod Sobotín u hasičské zbrojnice
10.20 hod – 10.30 hod Rudoltice u „Rychty“
Upozornění:
Majitelé psů, kteří se nemohou tohoto dne povinného očkování psů zúčastnit, mohou přijet se svým psem na veterinární ošetřovnu MVDr. Franka v Sobotíně. Tel: 602 515 039
MVDr. Alois Frank
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PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE

(z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost)
Prodej 19. května 2014
Kuřice černé, červené, kropenaté stáří:
12-18 týdnů
Kuřice bílé (nesou bílá vejce)
12-18 týdnů
Chovní kohoutci
12-18 týdnů
Kačeny pekingské (bílé brojlerové)
1-3 týdny
Moularden (kříženec pižmové a pekingské kachny)
1-3 týdny
Kačeny barbarie (francouzský hybrid pižmové kačeny)
1-3 týdny
Husy bílé
1-3 týdny
Husy landenské
1-3 týdny
Perličky
1-6 týdnů
Krůty (kanadské širokoprsé brojlerové)
6-8 týdnů
Kalimera (selské brojlerové kuře)
1-3 týdny
Trasa Šumperk
12.00 hod Dolní Studénky (před OÚ)
12.30 hod Nový Malín (u OÚ)
13.00 hod Vikýřovice (vedle Kaumplus – bývalá Jednota)
13.30 hod Rapotín (u kulturního domu – před restaurací Kamion)
14.30 hod Velké Losiny (na parkovišti před hotelem Praděd)
15.00 hod Loučná nad Desnou (u hlavní cesty – pod supermarketem)

cena: 120-180,-Kč
120-180,-Kč
120-180,-Kč
80-90,-Kč
0-90,-Kč
120-130,-Kč
150-160,-Kč
150-160,-Kč
90-140,-Kč
260-300,-Kč
90-100,-Kč

15.30 hod Sobotín (u Jednoty – za zámkem)
16.30 hod Bohutín (na návsi)
!Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální nabídky!
Drůbež prosím objednávejte na adrese: Galltus Extra
s.r.o., Hubenov 20, 588 02 Dušejov
nebo na tel: 567 212 754, 767 214 502, mob: 731 701 331,
mail: gallusextra@centrum.cz
po – pá: 7-18h, so 8-12h www.prodej-drubeze.cz

ZE ŽIVOTA zájmových organizací z naší obce
Svoz železného odpadu
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vám oznámit, že v sobotu dne 10. května 2014 od 8 hodin proběhne svoz železného odpadu.
Žádáme Vás, abyste odpad shromáždili v sobotu ráno na
svém pozemku u silnice.
Objemné kusy železa (kotle, radiátory, bojlery…) vám rádi
vyneseme. Proto prosím dejte předem vědět na telefonním
čísle: 721 682 858
Finanční prostředky získané touto formou budou použity na
činnost sboru. Za pomoc našemu sboru Vám předem děkujeme.
Další zajímavosti na adrese: www.sdhsobotin.cz
S pozdravem SDH Sobotín
Brigáda ČZS Sobotín

ČZS Sobotín slaví již 50 let od svého
založení

Zahrádkáři uskutečnili na hrobce brigádu dne 1. dubna 2014
Dne 15. března 2014 se sešli sobotínští zahrádkáři, aby
zhodnotili činnost za uplynulé období.
Schůzi zahájila předsedkyně Zdeňka Tejkalová. Přivítala
starostku obce Sobotín Ivetu Fojtíkovou, za Územní sdružení Šumperk-Jeseník paní Bohumilu Žváčkovou, pana Zdeňka Měrku za SDH Sobotín a hudební skupinu pod vedením
pana Vojty Slavíčka.
V úvodu připomněla, že organizace v letošním roce oslaví
50 let od svého založení v Sobotíně a vzpomněla na ty, kteří
se na této činnosti podíleli. Předsedkyně Zdeňka Tejkalová
poděkovala za dlouholetou a aktivní práci odcházejícím členům výboru Josefu Tomkovi a Karlu Mikuškovi.

Český zahrádkářský svaz Sobotín má k 31. prosinci 2013
celkem 114 členů.
Výbor pracoval po dvě volební období ve stejném složení.
Zahrádkáři se opět podíleli na úpravě prostranství kolem
hrobky, ale i na estetickém vzhledu jednotlivých autobusových zastávek, kde se starali o vysázené truhlíky. Úspěšné byly autobusové zájezdy s cílem poznat nejen historii navštívených míst, kde bylo možno získat i zkušenosti
z jednotlivých odborných výstav. Jednou z mnoha akcí, které se podařily, byla podzimní výstava ovoce, zeleniny a květin. Měla mezi občany velký úspěch. Všem, kteří se na této
výstavě podíleli, patří naše poděkování. Opět se prokázalo,
že členky ČZS Sobotín a sobotínští občané umí takové výstavy dokonale připravit.
Za finanční podporu patří poděkování Obci Sobotín a zastupitelům z Petrova nad Desnou.
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Předsedkyně zhodnotila práci výboru za pětileté období
a volební komise zahájila volbu nového výboru.
Složení nového výboru ČZS Sobotín:
Tejkalová Zdeňka – předsedkyně, Šrámková Radka – jednatelka
Členové výboru:
Gajdoš Lubomír, Kolouchová Marie, Karwacká Eva, Korytář Pavel, Mikuláštík Miroslav, Vernerová Dagmar a Pavlína
Žídková

Kontrolní a revizní komise:
Krčová Ludmila – předsedkyně, Švestáková Jarmila
V závěru schůze jsme vyslechli pokladní a revizní zprávu
a byl schválen rozpočet na rok 2014.
Poté již následovala bohatá tombola a volná zábava, na které nám zahrál Vojtěch Slavíček se zpěvačkou Karlou Strakovou. V závěru předsedkyně poděkovala všem členům za
účast a tradiční vstřícnost zaměstnanců Dolte Sobotín za
vzornou obsluhu a přípravu občerstvení.
Zdeňka Tejkalová, předsedkyně ČZS Sobotín

ZE ŽIVOTA ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ
Milí spoluobčané,

velmi nás mrzí, že některé sobotínské děti nedbají zákazu
vstupu na školní pozemek mimo provoz školy a dělají nám
zde velký nepořádek. Především o víkendech se pohybují po
školní zahradě, kde je sice otevřeno, ale jen z důvodu vstupu
na ekostezku a dětské hřiště. Někteří dokonce ve
svém volném čase znehodnotili novou autobusovou zastávku u školy nevhodnými obrázky a nápisy. Po dohodě s obcí
Sobotín byla zastávka jejími zaměstnanci pečlivě vyčištěna
a naši žáci ji znovu natřou.
Prosíme tímto všechny rodiče a zákonné zástupce provinilců, aby dohlíželi na své děti, snažili se jim více věnovat
a připravit jim program a aktivní činnosti, které by nevedly
k nudě a k ničení cizího majetku.
Předem děkují zaměstnanci ZŠ a MŠ Údolí Desné –
pracoviště ZŠ Sobotín.

Pohádkový karneval

celoodpolední soutěžení malý dáreček, kašpárka, který jim
bude maškarní pohádkové odpoledne připomínat. Zlatou
tečkou byla síť plná balónků, na kterou se děti vděčně vrhly.
Přišlo rekordních 130 dětí v maskách s doprovodem.
Děkujeme všem rodičům za pomoc s přípravou i úklidem
sálu a také všem sponzorům za štědré dary. Jejich seznam
byl vyvěšen v sále a nyní je ke shlédnutí na internetových
stránkách ZŠ a MŠ Údolí Desné, MŠ Beruška.
Kolektiv MŠ Beruška

Matematický klokan v Sobotíně

Každým rokem se naše škola účastní mezinárodní soutěže
Matematický klokan.
Zrodila se ve Francii v roce 1991, stala se největší matematickou soutěží na světě, probíhá ve 49 zemích a má šest
kategorií.
Naší školy se týkaly dvě z nich:
Cvrček - soutěžili žáci 2. a 3. tříd ZŠ, v této kategorii byli
nejlepší 2 žáci – Adéla Lišková a Václav Merta.
Klokánek- soutěžili žáci 4. a 5. tříd ZŠ, v této kategorii nejvíce bodů získali Ladislav Pakr a Petra Bendová.
Tato mezinárodní soutěž není určena nejlepším matematikům, ale jejím cílem je získávat pro matematiku co nejvíce žáků. Chce jim ukázat matematiku zábavnou, přesvědčit
je o tom, že při řešení různě obtížných netradičních úloh,
založených především na logické úvaze, může zažít radost
z úspěchu každý.
Mgr. Jana Mertová

Lyžařský výcvikový kurz

V letošním školním roce se zúčastnilo LVK 13 žáků 2.-5.
tříd 1. stupně svazkové školy - pracoviště Sobotín a 13
Dětský karneval

V neděli 2. března 2014 se konal v tělocvičně základní školy Sobotín dětský maškarní karneval. Pořádala jej ZŠ a MŠ
Údolí Desné, MŠ Beruška. Program karnevalu zajistila
agentura paní Leny Freyové.
Dopoledne jsme společně s rodiči věnovali přípravám. Ještě nebyly tři hodiny odpoledne, když začaly přicházet první
děti v maskách a to z celého okolí Sobotína, Petrova nad
Desnou, Rapotína, Velkých Losin, Vikýřovic, ale i Šumperka. Celé odpoledne se tancovalo a zpívalo. Letos poprvé byl
karneval na téma „Z pohádky do pohádky“,což se projevilo
hlavně ve výběru masek a také ve výzdobě sálu i programu. Každá postava z pohádky dostala na uvítanou koláč a za

Lyžařský výcvik
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žáků 2. tříd - pracoviště Rapotín. Výuka lyžování byla
zabezpečena pod vedením instruktorů lyžařské školy SKIRAAN. Žáci byli rozděleni dle schopností do 3 družstev,
z toho 1 družstvo bylo zaměřeno na výuku snowboardingu.
Již první den byli i začátečníci schopni vyjet na vleku a také
sjet samostatně sjezdovku dolů.
V závěru celého kurzu proběhl již tradičně závod, který byl
rozdělen na kategorii žáci sobotínské školy a žáci školy rapotínské. Naším vítězem se stal Jakub Václavský. Nejlepší závodníci získali diplom lyžařské školy. Všichni účastníci
poté získali pamětní fotografii na výcvik.
Po celý týden nám počasí moc nepřálo, sněhu bylo nedostatek, svah byl i navzdory sněhovým podmínkám upravený,
vlekaři i instruktoři byli vstřícní.
Mgr. Romana Kukulová

Beseda s paní starostkou
v sobotínské škole

Nela Konečná, Martina Bendová a Jakub Václavský

mohly knížku zakoupit a p. Jitka Vítová jim vepsala i věnování. Beseda se všem dětem velmi líbila a těší se, až vyjde
druhý díl s názvem Květuška hledá tesaříka.
Mgr. Jana Cekrová

Jak využívali naši předkové bohatství
přírody

Vše, co všechno jim poskytovala, se dozvěděli a také si leccos mohli v praxi vyzkoušet žáci 4. a 5. ročníku naší školy
při opravdu povedeném ekoprogramu Zlatonoš ve Vile
Doris začátkem března. Pomocí her a zábavných aktivit se
dozvěděli vše o historii těžby nerostných surovin, výrobě
skla, papíru a dřevěného uhlí v Jeseníkách.
Mgr. Livia Uhmannová

Beseda se starostkou obce Sobotín Ivetou Fojtíkovou

Ve středu 9. dubna 2014 přijala paní starostka Iveta Fojtíková pozvání sobotínských čtvrťáků a přišla už tradičně
na besedu o obci, o své práci a o všem, co se v obci Sobotín
plánuje a děje. I když tato beseda patří do učiva vlastivědy ve 4. ročníku, byli přizváni kromě prvňáčků také ostatní
žáci školy. Děti nejvíc zajímala vlastní práce paní starostky
a také, jaký osud čeká školní zahradu a starou budovu školy,
kde mají v létě začít rekonstrukce. A že to paní starostka
s dětmi umí, ví v naší škola snad i králíci… Především ti,
ale i ostatní zvířátka a jejich chovatelé se o svůj Zvěřinec
oprávněně bojí… Paní starostka se rozloučila s optimismem
a nadějí, že to nejen s naší školou, ale i se zvířátky dobře
dopadne…
Mgr.L. Uhmannová

Beseda o Květušce a tesaříkovi
V pátek 14. března 2014 do sobotínské školy zavítala autorka dětské knihy O Květušce a tesaříkovi Jitka Vítová.
Připravila si pro naše děti besedu o tom, jak se ke psaní dostala a jak vznikala její knížka. Přečetla jim ukázky z knihy a s pomocí barevných obrázků je seznámila se životem
hmyzu. Děti také společně pracovaly ve skupinkách a hledaly rozdíly mezi původními černobílými obrázky a těmi,
které byly nakonec použity v knížce. Nejlepší skupinky byly
odměněny černobílými obrázky z knížky. Závěrem si děti

Výuka na Vile Doris

Jarní sběr papíru

První týden v dubnu jsme opět soutěžili ve sběru starého papíru. Naši žáci i se svými rodiči jej během zimy shromáždili
opravdu spoustu. Také naši spoluobčané přispěli a velké
množství starých časopisů, knih i kartónů postupně vozili
ke škole pod sběrový přístřešek. Další sběr plánujeme na
konec května.
Výsledky dubnové soutěže:
František Václavský
5. třída
350 kg
Jakub Vaňatka
5. třída
300 kg
Josef Korytář
2. třída
257 kg
Klára Šofrová
5. třída
243 kg
Veronika Pavelková
5. třída
225 kg
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Papír pomáhali nakládat i žáci páté třídy. Zleva: Jakub Vaňatka, Tomáš Troják, František Václavský a Martin Bartošík

Samuel Jankowski
Tereza Kachtíková
Hana Popelková
Kristýna Havlíčková
Petra Procházková
Kateřina Aiglová
Jiří Segeč
Nela Konečná
13 Jakub Václavský

3. třída
2. třída
2. třída
4. třída
3. třída
5. třída
4. třída
1. třída
2. třída

205 kg
171 kg
155 kg
148 kg
142 kg
134 kg
120 kg
100 kg
100 kg
Mgr. Martina Chlandová

Projekt vznikl, aby pomohl odstranit klesající tendenci zájmu o přírodovědné a technické obory.
Děvčata pracovala ve škole na jednoduchém projektu
rotundy a zkoušela si moderní programy na projektování
domů.
Chlapci byli rozděleni do dalších tří skupin po pěti. Z toho
jedna skupina jela do Parsu, kde si vyzkoušela povolání automechanik a elektrikář-silnoproud. Já jsem byl zařazen do
dalších dvou skupin, kde jsme si mohli vyzkoušet povolání zedník a truhlář. Nejdříve jsme se vydali do zednického
sklepa, který se nacházel přímo v areálu školy. Dostali jsme
krátký výklad od pana mistra o tom, jaké existují v zednictví
způsoby pokládání cihel. Poté nám byl uložen úkol - postavit jedno - průduchový komín o pěti řadách. Jelikož pan
mistr čas špatně rozvrhl, pět řad jsme nestihli. Pak pro nás
přijel příjemný pán v dodávce a odvezl nás do tesařské dílny,
kde jsme dostali za úkol vyrobit ptačí budku, přičemž nám
napomáhali tesařští učni.
Celkově bych tento den zhodnotil velice kladně, protože pro
většinu spolužáků to byl důležitý faktor, který ovlivní jejich
rozhodnutí o povolání.
Josef Lysák 8.A

Ve zvěřinci naší školy je stále veselo

První zednická zkušenost

Soutěže na druhém stupni
v anglickém jazyce

Členové chovatelského kroužku

Děti i zvířátka děkují touto cestou všem obětavým a ochotným rodičům, kteří provoz Zvěřince podporují a umožňují
našim mazlíčkům prázdninový pobyt ve svých domácnostech. Jmenovitě pak nejvíc panu Popelkovi (tatínkovi Haničky ze 2. třídy), který zvířátka zásobuje stelivem a panu
Valentovi (tatínkovi prvňačky Lucinky), který pomáhá vždy,
když je potřeba.
Za přírodovědný kroužek Mgr. Livia Uhmannová

Stejně tak jako v předchozích letech, i letos jsme se vrhli
do soutěžních klání v anglickém jazyce. V měsíci lednu absolvovali naší žáci hned dvě akce. Školní kolo konverzační
soutěže v AJ za přítomnosti zahraničního lektora a okresní

Příprava na budoucí povolání

Dne 28. března 2014 jsme se my, žáci osmých tříd v rámci
předmětu Volba povolání, vydali do Střední školy železniční
a stavební v Šumperku, abychom se zúčastnili jejich projektu – „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání“,
podpořeného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
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kolo soutěže SEARCH IT, kterou pořádá VOŠ a SPŠ Šumperk. Zde žáci prokazují své schopnosti v co nejrychlejších
hledání odpovědí na otázky zadané v anglickém jazyce.
Školního kola konverzační soutěže se zúčastnilo celkem 8
žáků v kategorii 6. a 7. tříd a 11 žáků v kategorii 8. a 9.
tříd. Soutěžící to neměli vůbec lehké. Čekala je poslechová
cvičení, čtení s porozuměním a hlavně konverzace s mnoha
úkoly se zahraničním lektorem. Z každé kategorie postoupil
do okresního kola jeden žák – Michal Tymrák 7.A a Darina Zatloukalová 9.B. Oba žáci s vervou reprezentovali
školu následně v měsíci únoru v Šumperku.
Soutěže SEARCH IT se zúčastnilo celkem 6 žáků, kteří
mohli ukázat, co umí, a utkat se s ostatními žáky okresu
v boji o nejrychlejšího hledače. Naši školu reprezentovali
tito žáci – Kateřina Hejtmánková 8.B, Josef Lysák 8.A,
Marek Neset 8.A, Sabina Kubešová 9.B, Darina Zatloukalová 9.B a Patrik Korbář 9.B.
Všem zmiňovaným, ale i ostatním účastníkům školních
kol, blahopřejeme k jejich výkonům. Děkujeme za účast
v soutěžích a doufáme, že příští rok se zase sejdeme při
těchto vědomostních aktivitách.
Mgr. Jana Učňová

Naši florbalisté vybojovali poháry
a zlaté a stříbrné medaile.

z minulých let. Sehráli všechna utkání na vysoké sportovní
úrovni, a po pěti výhrách, dvou remízách a jedné prohře dosáhli na celkové první místo o rozdíl skóre před Sokolem
Zábřeh.
Za družstvo starších žáků v průběhu turnaje nastoupili
(abecedně) : Dubový Radek, Gubáni Jakub, Juna Marek,
Komárek Filip, Krahula Stanislav, Nosál Tomáš, Příhoda
Martin, Rak Vítězslav, Švajda Lukáš, Žolda Radek (všichni
9.A) Třetina Zdeněk (brankař-absolvent školy).
Výborný vstup do turnaje měli mladší žáci. Družstvo, složené z kluků šesté, páté, čtvrté a druhé třídy, nastoupilo
vůbec poprvé k zápasu proti florbalovému oddílu. I přesto,
že k prvnímu prosincovému turnaji se jich sešlo pouze šest
a v zápasech 3 x 10minut měli jen jednoho hráče na střídání,
dva zápasy vyhráli a jeden remizovali. Byl to výborný, obětavý a pro všechny překvapivý vstup do ligy. Jak se ukázalo
v dalších turnajích, nebyl to úspěch náhodný, a tak celkově
po pěti výhrách, dvou remízách a jedné prohře, dosáhli kluci na vynikající celkové druhé místo a odvezli si pohár
a stříbrné medaile.
Za družstvo mladších žáků v průběhu turnaje nastoupili
(abecedně): Babinet Patrik 5.tř. (brankář), Baláž Jan 5.tř.,
Bandi Martin 6.tř., Černohous Jiří 6.tř. (kapitán), Černohous
Jakub 4.tř., Dohnálek Lukáš 2.tř., Juráň František 4.tř., Lümel Ondřej 5.tř., Mareček Karel 4.tř., Novák Adam 4.tř.,
Verner Lukáš 6.tř., Sitta Ondřej 5.tř.,
Závěrem bych chtěl poděkovat všem našim reprezentantům
za výborné sportovní výkony a reprezentaci školy. Věřím,
že se sejdeme v příštím 16. ročníku Zábřežské florbalové ligy a navážeme na letošní výborné výsledky. Bude to
těžký oříšek, neboť sehrané družstvo starších žáků, kluků
z 9.A, se nám rozejde na střední školy. Popřejme jim studijní
a sportovní úspěchy v nových působištích a my se budeme
snažit zaplnit jejich uvolněná místa.
Mgr. Miloslav Svatoň

FARNOST SOBOTÍN
Pouť k Nejsvětější Trojici
v Maršíkově
Šest statečných bojovníků

Již tradičně se žáci ZŠ a MŠ Údolí Desné zúčastnili Zábřežské
florbalové ligy, kterou již patnáctým rokem pořádá pan Jiří
Štěrba a florbalový oddíl Sokol Zábřeh. Letošního ročníku
se za mladší žáky zúčastnila družstva DDM Zábřeh, Lvi
Postřelmov, Orel Zábřeh, Sokol Zábřeh a ZŠ a MŠ Údolí
Desné. Za starší žáky pak nastoupila družstva Lvi Postřelmov, Orel Troubelice, Sokol Hnojice, Sokol Zábřeh a ZŠ
a MŠ Údolí Desné.
V rámci čtyř sobotních turnajů, od listopadu do února, mezi
sebou sehrála družstva po dvou vzájemných zápasech,
v nichž se žáci naší školy rozhodně neztratili. Starší žáci,
kteří se ligy účastní již pátým rokem a hráčský základ tvoří hlavně kluci z 9.A, letos zúročili své nabyté zkušenosti

Pouť se uskuteční v neděli 15. 6. 2014 v 10 hodin v kostele v Maršíkové a v 15 hodin v kapli Nejsvětější Trojice
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Farnost Sobotín zve na pouť
k sv. Janu Nepomuckému na Klepáčově,
která se uskuteční dne
18. května 2014 v 15.00 hodin

Kněžské svěcení Františka Ponížila
sobota 28. 6. 2014 v 9:30 hodin
v katedrále sv. Václava v Olomouci.
první mše svatá /primice/
neděle 29. června 2014 v 15:00 v kostele v Rapotíně
Narodil jsem se v červnu roku
1987 jako třetí dítě ze čtyř
v rodině Dany a Antonína Ponížilových. Do mých 21 let
jsme bydleli v Rapotíně. Během prvního ročníku studií
v kněžském semináři jsme se
přestěhovali do Sobotína.
Rodiče mě i moje sourozence vychovávali ve víře, večer
jsme se doma pravidelně modlili, chodili jsme do kostela,
kněží byli v naší rodině relativně častými hosty.
Kolem čtrnáctého roku života začínala moje víra chladnout, do kostela jsem chodil jen
kvůli rodičům. Než abych se s nimi hádal, to jsem si raději
mši svatou „odseděl“. Po skončení základní školy jsem na
podzim roku 2002 nastoupil na Střední průmyslovou školu.
Před novými spolužáky jsem se za víru styděl, přišla mi jako
nepohodlné břemeno.
V této době vzniklo v naší farnosti společenství mladých,
kteří se připravovali na biřmování (svátost křesťanské dospělosti). Tato skupina se scházela i po přijetí svátosti. Moje
starší sestra mezi ně patřila a párkrát mi naznačovala, abych
se k nim přidal. Na vánoční setkání jsem nakonec šel. Cítil jsem se tam dobře, více méně hned mě vzali mezi sebe,
i když jsem nastupoval do rozjetého vlaku.
O Velikonocích roku 2003 jsme měli na faře duchovní obnovu. Na Zelený čtvrtek byla naplánována celonoční adorace
(adorace je modlitba, kdy je vystavena Nejsvětější svátost
v monstranci). Když jsem se to dověděl, tak jsem prohlásil: „Adorace? To nějak přežijem.“ Jeden starší kluk se na
mě nechápavě podíval. Nakonec jsem se zapsal od půlnoci
do jedné. V té hodině se to ve mně zlomilo, tehdy jsem pocítil dotyk Boží ruky. Od té chvíle jsem chodil do kostela
raději a hlavně jsem věděl, proč tam chodím.
Jsem velký fanoušek počítačů a mým životním cílem bylo
studium informatiky na vysoké škole. Ale Pán si to přál jinak. Jednoho květnového čtvrtku roku 2005 jsem jel jako
obvykle ze školy, když jsem si najednou uvědomil, že mě
dění ve světě počítačů uniká. V tu chvíli mě napadla myšlenka: „Běž dělat něco, co má opravdu smysl, běž na kněze.“
Když jsem tuto myšlenku přijal, tak se ve mně rozhostil pokoj, i přestože kolem byl ruch města. Tím, že bych měl jít do
semináře, jsem se dříve nezabýval. Na radu svého zpovědníka jsem o tomto svém zážitku a rozhodnutí mlčel. Zpětně
mu za to moc děkuji.

Většina lidí v mém
okolí se mé rozhodnutí dozvěděla
v termínu podání
přihlášek na vysokou
školu. Myslím, že
všichni byli překvapeni, většinou počítali s tím, že půjdu
studovat nějaký obor
zaměřený na
informatiku. Že chci
jít na faráře? To nečekal asi nikdo.
Po maturitě jsem nastoupil do Teologického konviktu v Olomouci (Teologický
konvikt je „nultý
ročník teologické fakulty“). V červnu roku 2007 jsem přijal svátost biřmování
a k mým patronům přibyl sv. Augustin. Po roční pauze na
získání zkušeností jsem nastoupil do olomouckého kněžského semináře a na Cyrilometodějskou teologickou fakultu
Univerzity Palackého v Olomouci.
S Boží pomocí jsem v květnu 2013 absolvoval teologickou
fakultu. Dne 13. července 2013 jsem z rukou J. E. Mons.
Josefa Hrdličky přijal jáhenské svěcení. Nyní vykonávám
jáhenskou službu ve farnosti Přerov. Kněžské svěcení mám
přijmout v sobotu 28. června v 9:30 v katedrále sv. Václava v Olomouci. Všechny Vás srdečně zvu na primici první mši svatou, kterou budu slavit v kostele v Rapotíně
v neděli 29. června v 15:00. Po primici bude malé pohoštění
na faře v Sobotíně.

SPORTOVNÍ AKCE
Fotbalový turnaj dětí v Sobotíně

Účastníci fotbalového turnaje v Sobotíně

První březnovou sobotu 1. března 2014 se uskutečnil
ve sportovní hale naší základní školy již II. ročník fotbalového turnaje dětí ročníku 2002 a mladší. Tohoto fotbalového klání mladých fotbalistů se zúčastnilo celkem
6 mužstev po 10 hráčích (chlapců a děvčat) z okolních obcí
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tj. Sobotína, Petrova nad Desnou, Vikýřovic, Rapotína a Brníčka. Po vzájemných zápasech, kde hrál každý s každým,
dle pravidel malé kopané a za neustálého povzbuzování
a fandění rodinných příslušníků dětí, ale i hostů, byly v odpoledních hodinách vyhlášeny výsledky. Každé mužstvo obdrželo pohár, hráči medaile a věcné ceny. V konečném dů-

sledku nešlo ani tak o umístění hráčů (mužstev), ale zejména
vést naši mládež ke sportu. Celý fotbalový turnaj proběhl ve
sportovním duchu za nemalého přispění sponzorů, ale i našich skvělých rodičů, kterým tímto všem děkuji.
Bc. Kamil Talpa

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřání

Život jde dál,
jak tiché řeky proud,
jen bolest v srdci nedá zapomenout.

Dne 9. března 2014 oslavil
své krásné 60. narozeniny
pan Luděk Škaroupka ze Sobotína.
Za celou rodinu přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí,
zdraví, lásky, životního optimismu a splnění všech přání.
Manželka, syn a dcera s rodinou

Dne 30. dubna 2014 jsme
vzpomenuli 5. výročí úmrtí
maminky
Anny Nosálové
ze Sobotína.
S láskou vzpomínají
dcery s rodinami.

Dne 2. dubna 2014 oslavila 90 let
naše drahá maminka
a babička paní
Alice Matušincová
ze Sobotína.
Děkujeme za lásku, kterou nám všem
ještě stále dává.
Hodně štěstí, zdraví a pohody přeji
Alena, Drahuška a Eliška s rodinami.

Prázdný je domov,
smutno je v něm,
cestička k hrobu
zůstala jen.

Dne 23. května 2014
vzpomeneme 3. výročí, kdy od
nás odešel
můj manžel, tatínek a dědeček
pan
František Juřík
ze Sobotína.
Stále vzpomíná manželka a dcera s rodinou.

Vzpomínka
Dal jsi se na cestu, kterou jde každý sám,
jen dveře vzpomínek jsi nechal dokořán.
Měl jsi rád život, lidi kolem sebe
a my zase milovali Tebe.

Dne 30. dubna 2014 vzpomeneme
rok nedožitých 72 let,
co nás opustil manžel, tatínek a dědeček pan
Vladimír Tejkal ze Sobotína.
Vzpomínají manželka, dcery a vnoučata.

Vážení spoluobčané,
pokud budete mít zájem využít Obecních
novin pro blahopřání
k životnímu výročí
nebo vzpomínce, nic
tomu nebrání. Zveřejníme jej bez poplatku.
Věříme, že využijete
naší nabídky.

Kdo rozdával lásku,
zůstane navždy milován.

Dne 26. dubna 2014 by se
dožila 100 let
naše maminka, babička a prababička paní
Anna Jelínková – Mikuláštíková
ze Sobotína.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Synové s rodinami.

Zastupitelstvo
obce Sobotín
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Vše pro vaši zahradu můžete nakoupit
u paní Czeslawy Wolfové
Vysoce kvalitní ofsetový a digitální tisk:
• vizitek
• letáků
Nabízíme:
• stravenek
• katalogů
- květiny
• kalendářů
• knih

•
•

- okrasné keře
Včetně:
- přísadu
• výseku

• číslování
• laminace
• lakování
Po domluvě
• ochranných prvků
pro Vás
požadované zboží
objednáme.
Reprotisk s.r.o.
M. R. Štefánika 318/1

Prodejní doba denně od 9 – 12 hodin
787 01 Šumperk
a od302
14 182
hodin
tel: +420
321 do 19 hodin.
e-mail: info@reprotisk.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
www.reprotisk.cz
Najdete nás i na Facebooku!
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Obecní noviny. Vydává Obec Sobotín, www.sobotin.cz. Vychází jednou za dva měsíce. Zdarma. Nákladem 500 výtisků. Vydavatel Obec
Sobotín, Sobotín 89, 788 16 Petrov nad Desnou, e-mail podatelna@sobotin.cz, IČO: 00303348, pod evidenčním číslem MK ČR E 11239.
Vyšlo dne 28. dubna 2014. Redakční rada: Iveta Fojtíková – předsedkyně, Bohunka Sinčáková a Miroslav Mikuláštík - členové. Neprošlo
jazykovou úpravou. Příští číslo vyjde v červnu 2014. Vytiskl: Reprotisk s.r.o. Šumperk

